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Technische parameters 
 

Naam Desinfectiedispenser PS 0,9L-W 

Art.-Nr: 850019 

Materiaal: 

 aluminium 

 polypropyleen 

 kunststof ABS 

Kleur: 
 zilver 

 wit 

Versie: 

 Muurmontage 

 Bediening: 

- eenhandsbediening 

- elleboogbediening 

- handmatig 

 Dosering: 

- pompsysteem  

- spuitsysteem  

 Container: 

- inhoud: 0,9 litra 

- navulbaar 

- vulstandcontrole: doorzichtig reservoir van kunststof 

 Zonder vulling 

Afmetingen: B 92 x D 225 x H 300 mm 

Gewicht: 0,7 kg 

In de levering: 1 wandhouder, bevestigingsmateriaal 

Het recht op technische veranderingen voorbehouden! 
 
 
 

Eigenschappen 
 

Snelle en eenvoudige handdesinfectie voor maximale bescherming.  

Of het nu gaat om keukens, laboratoria, of openbare gebouwen - met het patroonloze 
pompsysteem zorgt de dispenser met elleboog- /handbediening voor optimale 
hygiënische omstandigheden. 
 

NL/B 
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Onderdelenoverzicht 
 

  

 

1 Bedieningshendel 

2 Beschermkap sproeier 

3 Sproeier 

4 Doseerpomp met pijp 

5 Container voor desinfecteermiddel 

6 Ombouw 

7 Scherm voor 

  

 

Voor de montage 
 

 Pak de desinfectiedispenser en het bevestigingsmateriaal uit en gooi alle 
verpakkingsmaterialen weg in overeenstemming met de milieuregelgeving. 

 Plaats de desinfectiedispenser boven of in de buurt van de wastafel. 

 De volgende informatie tijdens de installatie doorvoeren. 

- Ruimte boven de desinfecteerdispenser: 40 mm 

- Aanbevolen montagehoogte: 130 – 135 cm,  gemeten vanaf de grond tot 
de bovenste rand van de desinfecteerdispenser.  

 
 

Muurmontage 
 

 Til het reservoir licht op en haal hem uit de 
desinfectiedispenser. 

 Druk op het vergrendelingslipje en trek de 
muurbeugel omlaag uit de behuizing. 

 Markeer met behulp van de gaten in de 
muurbeugel 3 gaten in de muur voor het 
boren van gaten en boor ze in de muur. 

 Steek aanbevolen pluggen in de geboorde 
gaten. Schroef de muurbeugel vast met de 
meegeleverde schroeven.  
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 Schuif ten slotte de behuizing van de desinfectiedispenser op de muurhouder 
totdat de vergrendelingslip vastklikt.  

 Steek de buis in de gevulde desinfectietank en beweeg hem naar boven tot hij stabiel 
op de bodem van de behuizing staat.  

 
 

Vullen/ afname desinfecteermiddel 
 

 Om de houder voor desinfectiemiddel te vullen, verwijdert u deze uit de behuizing 
van de desinfectiedispenser zoals hierboven beschreven. 

 Vul de desinfectiedispenser met een geschikt desinfectiemiddel.  

 Steek de slang in de ontsmettingsmiddeltank en plaats deze terug in de 
behuizing, beweeg deze naar boven totdat deze zich op de bodem bevindt. 

 Haal het desinfectiemiddel wanneer nodig uit het 
reservoir, door met de elleboog op de bedienings-
hendel te drukken en de andere hand onder de 
uitlaat te houden.  

Aanwijzing:  

Druk bij de eerste keer opstarten de bedienings-
hendel enkele malen zo ver mogelijk in totdat de 
dispenser begint met doseren. Houd de hand 
onder de sproeier. 

 
 
 

Reiniging en desinfectie van de ombouw en de doseerpompj 
 

 Gebruik geen schurende, bijtende of chloorbevattende reinigingsmiddelen om de 
desinfectiedispenser schoon te maken.  

 Regelmatig een desinfectiereiniging uitvoeren door de buitenkant van de 
desinfectiedispenser af te nemen. 

 Vóór elke hervulling van de desinfectiedispenser moet handmatige voorbereiding 
worden getroffen. Volg de onderstaande stappen. 

 

 Haal het reservoir met het desinfectiemiddel uit de 
behuizing, leeg hem volledig voordat u hem met een 
nieuw desinfectiemiddel vult. 

 Haal de doseerpomp uit de behuizing, houd de 
bedieningshendel in de bovenste stand en til de 
doseerpomp iets naar achteren op.   

 Was de doseerpomp grondig onder stromend heet water. 
Droog de doseerpomp en de buis af met een 
wegwerphanddoek. 
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 Reinig de behuizing grondig onder stromend heet water, droog en desinfecteer met 
een wegwerpdoekje. 

 Plaats de doseerpomp weer in de behuizing, houd hiervoor de bedieningshendel in 
de bovenste stand en duw de doseerpomp van achteren in de behuizing. Raak zo 
mogelijk de buis niet aan, veeg hem anders af met een wegwerpdoekje voordat u 
hem in het reservoir voor desinfecteermiddel steekt. 

 Veeg de achterkant van de doseerpomp schoon. Plaats ten slotte de behuizing met 
de doseerpomp op de wandhouder. 

 Vul het reservoir voor het desinfecteermiddel en plaats deze in de behuizing. 

 Pomp meerdere malen het desinfectiemiddel op. 

 Na langdurige pauzes in het gebruik moet de desinfectiedispenser grondig worden 
gereinigd en gedesinfecteerd voordat hij opnieuw wordt gebruikt 

 
 

Extra uitrusting (niet in de levering inbegrepen) 
 

Lekbak PS 0,9L-W 

 Materiaal: 

- Edelstaal, polypropyleen 

 Opvangbak:  

- B 147 x D 240 x H 40 mm 

- Kan in de afwasmachine 

 Afmetingen: 

B 147 x D 285 x H 377 mm 

 Gewicht: 0,5 kg 

Art.-Nr 850018   
 
 
De hendel van de lekbak moet achter de desinfectiedispenser worden gehaakt. 

De lekbak is ontworpen om druppels te verzamelen tijdens handdesinfectie. 

De opvangbak kan op elk moment worden verwijderd om te worden gereinigd, 
met de hand gewassen met een mild reinigingsmiddel of in de vaatwasser. 
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